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امامعلی)علیهالسالم(:

هر كس دو ركعت نماز بخواند و بداند چه می گويد، از نماز فارغ 
می شود، درحالی كه ميان او و ميان خدای عز و جل گناهی نيست.

آگهى تجدید مناقصه عمومى 

مهدى ناصرى مقبل -شهردار کمال شهر

ول
ت ا
نوب

شهردارى کمال شهر بر اساس بودجه سال 98 در نظر دارد ساخت و نصب عرشه پل عابر پیاده واقع در کمال شهر بعد از پل حصارك بلوار شهید بهشتى ابتداى 
ورودى خرمدشت را از طریق برگزارى مناقصه عمومى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى گردد با رعایت موارد و شرایط ذیل ظرف 
مدت 10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهى جهت خرید اسناد مناقصه از ساعت 9 الى 14 به آدرس: کرج، کمال شهر ، بلوار شهردارى ، شهردارى کمال شهر واحد امور 

قراردادها مراجعه نمایند. 

1- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به یکى از روشهاى ذیل:
الف) ضمانت نامه بانکى ترجیحًا از یکى از بانکهاى استان البرز یا تهران که به مدت 90 روز کارى اعتبار داشته باشد و قابل تمدید باشد.

ب) واریز فیش نقدى به حساب شماره 0219326211008 بانک ملى 
ج) چک تضمین شده بانکى در وجه حساب شماره 0219326211008 نزد بانک ملى به نام شهردارى کمال شهر

2-برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
3- شهردارى کمال شهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار مى باشد.

4- شرکت کنندگان مى بایست جهت خرید اسناد مناقصه ، نسبت به اخذ فیش از شهردارى کمال شهر و واریز مبلغ 500/000 ریال اقدام نمایند. الزم به ذکر مى باشد 
مبلغ واریزى جهت خرید اسناد مناقصه به هیچ عنوان مسترد نمى گردد.

5- در هر شرایطى مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك عقد قرارداد خواهد بود.
6- در هنگام خرید اسناد مناقصه ارائه معرفى نامه ممهور به مهر و امضاء مدیرعامل شرکت الزامى مى باشد.

7- توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارك مربوطه به پیمانکار نزد شهردارى باقى مى ماند و سپرده نفرات دوم و سوم مناقصه تا زمان 
انعقاد قرارداد با نفر برنده مسترد نخواهد شد.

8- مهلت خرید اسناد از مورخ 98/06/06 لغایت 98/6/16 مى باشد بدیهى است پیشنهادات مناقصه گران مى بایست در پاکت ممهور به مهر شرکت تا پایان وقت ادارى 
روز یک شنبه مورخ 98/6/17 به دبیرخانه شهردارى کمال شهر تحویل داده شود.

9- کلیه پیشنهادات شرکت کنندگان راس ساعت 12 روز شنبه مورخ 98/6/23 در کمیسیون عالى معامالت بازگشایى مى گردد.
10-  هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

11- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 

شهردارى کمال شهر 

مبلغ سپرده شرکت مبلغ پروژه (ریال)شرح  عملیات
در مناقصه (ریال)

مدت 
قرارداد

میزان 
تهاتر

رتبه درخواستى

ساخت و نصب عرشه پل عابر 
پیاده جهت نصب پله برقى

حداقل رتبه 5 راه و باند یا ابنیه 60درصد6ماه 7/000/000/000350/000/000
و یا مجوز ساخت سازه هاى 
سنگین فلزى از وزارت صنایع

 آگهی مناقصات عمومی دو مرحله اي به شماره 45-98 ، 46-98 و 98-47

شرکت توزیع نیروي برق استان کردستان

دوم
ت 
نوب

مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروي برق استان کردستان
نوع تضمین: صرفًا به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب 0107500667006 بانک ملی به نام شرکت توزیع برق استان 

کردستان
محل خرید اسناد: شرایط مناقصه عمومی و مدارك مرتبط در آدرس www.kurdelectric.ir از تاریخ  98/05/28  لغایت 98/06/03  

قابل دانلود میباشد
محل تحویل پاکات : دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروي برق استان کردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سایت اداري

هزینه درج دو نوبت آگهی بعهده برندگان مناقصه میباشد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج است.

براي کسب اطالعات بیشتر به سایت توانیر (www.tavanir.org.ir ) شرکت توزیع برق (www.kurdelectric.ir) یا سایت پایگاه 
ملی مناقصات (iets.mporg.ir) مراجعه و یا با شماره تلفن هاي 9-33283601– 087 داخلی 2054و2055 تماس حاصل فرمایید.

شرکت توزیع نیروي برق استان کردستان
( سهامی خاص )

Rتاریخ دریافت موضوعشماره مناقصه
اسناد

آخرین مهلت 
ارسال پاکات

بازگشایی پاکات 
الف و ب

بازگشایی 
پاکت ج

میزان سپرده شرکت 
در مناقصه (ریال)

خرید 250000متر کابل خودنگهدار فشار ضعیف 6 198-45
رشته 70+70+25-25*3

 98/05/28
لغایت 
98/06/03

98/06/1298/06/1398/06/17

4/078/000/000

298-46 H 1/681/000/000خرید 3750 اصله انواع پایه بتنى 9 مترى تیپ

توسعه طبقه ي سوم ساختمان اداري عملیاتی 398-47
حوزه ستادي شرکت توزیع برق استان کردستان 

(در جبهه ي شمالی)

489/000/000

آگهى مزایده عمومى شماره 98/6 (مرحله اول)

حمیدرضا ممیز- مدیرعامل سازمان

دوم
ت 
نوب

سازمان پارکها و فضاى سبز 
شهردارى کاشان

سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى کاشان در نظر دارد یک قطعه زمین واقع در انتهاى 
جنگلکارى هاى بوستان جوان جهت احداث گلخانه ، به صورت اجاره به متقاضیان واجد شرایط 
اسناد  دریافت  نماید. جهت  واگذار  قرارداد  و شرح خدمات  مزایده  مدارك  و  اسناد  اساس  بر 
حداکثر تا تاریخ 98/6/7 به سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى مراجعه نمایید. ضمنًا مهلت 
قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 98/6/9 و بازگشایى پاکات در مورخ 98/06/10 مى باشد.

کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.
آدرس: بلوار شهدا – سازمان پارك ها و فضاى سبز

سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى کاشان

سند و برگه کمپانی سواری هاچ بک پژو206 به رنگ سفید روغنی مدل 1396 
به شماره پالک: ایران 10ـ 477 و 34 

  165A 0102062 :شماره موتور
 NAAPO3EE5HJ069382: شماره شاسی

به نام آناهیتا فربودی جهرمی مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی

علیاكبرروحنوازكارشناسارشدحقوق
اين يك واقعيت اس��ت كه ما جامعه ای به شدت سياست 
زده هس��تيم و همي��ن هم موجب ش��ده تا حواس��مان از 
پيرامون زندگی فردی و اجتماعی و اتفاقات ريز و درش��ت 
آن پ��رت ش��ود. مصاديق زياد اس��ت و در اين مجال يك 
نمونه را با ش��ما م��رور می كنم؛ ش��هرداری برای اعطای 
مجوز بنای س��اختمانها اختيار ت��ام دارد و در صدور پايان 
كار م��و را از ماس��ت بيرون می كش��د -البت��ه بماند كه 
كميس��يون ماده 100 منبع اصلی درآمد است!- اما وقتی 
پای محيط زيست و فضای سبز در ميان باشد، چشم خود 

را بر همه چيز می بندد!  
به جای جانمايی مناسب درب پاركينگ عين آب خوردن و 
در راستای رفع معارض! و دفاع از منافع خصوصی و نقض 
حريم حقوق عمومی، مرتکب جرم به تس��بيب)ماده 506 
قانون مجازات( و ترك فعل)ماده 295 قانون مجازات( می 
ش��ود. ماده 506: تس��بيب در جنايت آن است كه كسی 
سبب تلف شدن يا مصدوميت ديگری را فراهم كند و خود 
مس��تقيماً مرتکب جنايت نش��ود به طوری كه در صورت 
فق��دان رفتار او جنايت حاصل نميش��د مانند آنکه چاهی 

بکند و كسی در آن بيفتد و آسيب ببيند.
ماده 295:هرگاه كسی فعلی كه انجام آن را برعهده گرفته 
يا وظيفه خاصی را كه قانون بر عهده او گذاش��ته اس��ت، 
ترك كن��د و به س��بب آن، جنايتی واقع ش��ود، چنانچه 
تواناي��ی انجام آن فعل را داش��ته باش��د جنايت حاصل به 
او مس��تند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، يا 
خطای محض است، مانند اين كه مادر يا دايه ای كه شير 
دادن را برعهده گرفته است، كودك را شير ندهد يا پزشك 

يا پرستار وظيفه قانونی خود را ترك كند.
قتل عمد و ش��به عمد، هميشه مستقيم انجام نمی شود، 
می توان بالواس��طه كاری كرد اكسيژن به قربانی نرسد... 
برای رفع معارض)درخت( در مقابل پاركينگ، كافيس��ت 
در مقابل چش��مان مردم با مواد نفتی و بتون او را خفه و 
جانش را گرفت. اوليای دم اين مقتول) مردم( دستشان به 
جايی نمی رس��د، كافيست دستگاههای ذيربط مسئوليت 
بپذيرند و به استناد دو ماده قانونی يادشده، صحنه سازی 
ه��ا را با بازس��ازی جرم برمال كرده و قاتالن را به س��زای 

عملشان برسانند كه نمی رسانند...   

انگار قرار نيس��ت كودكان و نوجوان به دليل اينکه هنوز به سن 
قانونی نرس��يده اند مطالبه گر س��هم ش��هروندی خود باشند و 
همچون گذشته های دور با دادن يك خروس قندی به دستشان 
حقوق آن ها را به نفع بزرگترها و آن هايی كه هميش��ه پابه ركاب 
صحنه ها هس��تند مصادره نمايند كه بتوانند از مزايای قانونی و 
احياناً رانتی آن بهره جويند و پشتوانه هايش را نيز برای انتخابات 
ذخيره كنند! حاشيه جشنواره های بين المللی ازجمله فيلم فجر 
گروهی از فرهيختگان هنر را در س��ال های پايانی دهه شصت بر 
آن داش��ت تا نظری هم به سوی نوجوانان و جوانان اين مرزوبوم 
داشته باش��ند كه زمينه را برای هرچه پوياتر شدن آن ها فراهم 
نمايند. ازاين جهت برگزاری گردهمايی بزرگی كه ديد بين المللی 
و صدور ارزش های انقالب اسالمی سرلوحه آن بود را كليد زدند 
تا طی س��ی ويك دوره گذش��ته لنگ لنگان از مواضع اوليه خود 
عقب گرد نمايد و آواره اين ش��هر و آن ش��هر ش��ود. اصفهان به 
خاطر دارا بودن امکانات و ظرفيت های الزم و قابل قبول فرهنگی 
و سنتی و همچنين زيرساخت های هنری الزم می توانست محل 
مناس��بی برای برگزاری هميشگی و پايلوت جشنواره بين المللی 
فيلم كودكان و نوجوانان باقی بماند اما به ش��رطی كه به نام من 
و به كام ديگران نباش��د! اگرچه طی چند سال گذشته برگزاری 
اي��ن رويداد فرهنگی هنری به رغم مش��کالت اقتصادی و تأمين 
بودجه آن به نحوی از انحاء روی پا مانده است اما بررسی ها نشان 
می دهند هرسال قسمتی از تنوع آن آب رفته تا هزينه ها كمتر و 
كمتر شوند ولی در هيچ مقطع از زمان كل اجرای آن به شهری 
پرتوان بانوان پايتخت فرهنگ و تمدن واگذار نگرديده است كه 
ثابت كند »همه راه ها به پايتخت ختم می ش��ود!« ش��ايد بتوان 
گفت دبيران انتصابی طی اين س��ال ها هرك��دام به نحوی بوی 
همان ش��هری را می دهند كه محل برگزاری آن است اما »ميان 
ماه من تا ماه گردون / تفاوت از زمين تا آسمان است!« وقتی قرار 
می شود امکانات، تجهيزات، تداركات، محتوا و نيروهای بالفعل و 
بالقوه برگزاری اين رويداد با زيرس��اخت تربيتی جهت نسل های 
آينده توسط مديريت خدماتی اين كالن شهر تأمين شود معلوم 
نيست به چه دليل دبير و تصميم گيرنده اصلی آن را در پايتخت 
انتصاب و به صورت مديريت پروازی به اين سو گسيل می دارند؟! 
اين روزها كه به برگزاری جش��نواره فيلم های كوكان و نوجوانان 
كه ديگر جنبه بين المللی چندانی ندارد و قرار است از 28 مرداد 
تا 4 شهريور در اصفهان برگزار گردد، نزديك می شويم مديريت 
اجرايی آن كه اتفاقاً و برحس��ب ضرورت مادی محلی اس��ت! در 
مصاحبه ای كه در س��ايت رسمی جش��نواره آمده به ظاهر نگران 
بازاريابی آن اس��ت تا پس از برگزاری، ت��ازه ابعاد بين المللی آن 
ظاهر ش��ود؟! گويا شهردار اين كالن ش��هر كه روزهای خوبی را 
همراه با چند تن از اعضای ش��ورای اس��المی ش��هر در خنکای 

س��نت پترزبورگ گذرانده اند تأكيد داشته كه »ما نيازمند ايجاد 
پل برقراری ارتباط با كودكان هس��تيم تا برای بچه ها به فراخور 
نيازشان توليد محتوا داشته باشيم كه جشنواره فيلم های كودكان 
و نوجوان��ان می تواند اين مهم را ب��رآورده نمايد!« مدير اجرايی 
جشنواره كه مديركل ارتباطات بين الملل شهرداری اصفهان هم 
هس��ت اعتقاد دارد »ظرفيت موجود در س��ينماها و سالن های 
نمايش در سطح كالن شهر مناسب هستند اما محور نمايش آثار 
در خيابان چهارباغ تعريف ش��ده كه س��ينماهای ديگر نيز از اين 
موهبت بی نصيب نخواهند ماند« ولی سوأل اينجاست كه با توجه 
به افزايش تعداد خواهرخوانده های شهر اصفهان در جهان كه در 
حال حاضر چهارده ش��هر بزرگ می باشند، ميزان آثار رسيده از 
اين خواهرخوانده ها برای حضور در جشنواره چه تعدادی است؟ 
مدي��ر اجرايی پيش تر هم خود را در ابراز مس��ائل جش��نواره به  
حساب باز كردن روی استقبال بچه های اصفهان معطوف داشته 
و به انتخاب 32 نفر از ميان آن ها برای داوری اش��اره می كند كه 
می توانند به صورت رايگان در دوره آموزش��ی ش��ركت نمايند و 
هفت روز دوره جشنواره را كنار بزرگان عالم سينما بگذرانند تا در 
آينده سينما گران خوبی باشند و اين مژده مخاطب را به ياد وعده 
وزير ارتباطات و فناوری پيرامون اهدای يکسال اينترنت رايگان 
به عروس و دامادها می اندازد درحالی كه با اعتراض كارشناس��ان 

اجتماعی روبرو شده كه معتقدند بيشترين اختالفات خانوادگی 
از طريق شبکه های مجازی ايجاد می گردد كه اين هديه رايگان 
می تواند بنزينی بر روی آتش افروخته باش��د! فلس��فه برگزاری 
جشنواره فيلم كودكان و نوجوانان اينست كه ساخته های فکری 
نسل نو برای همه كودكان و نوجوانان به نمايش گذاشته شود نه 
اينکه آن ها را درگير معضالت اجرايی نمايند و اينچنين مس��ئله 
هنر هفتم را با رس��انه ها تداخل بخشند و نوجوانانی را كه طالب 
آن هستند به سوی خبرنگاری در اين زمينه سوق دهند! استقبال 
موردنظر از اين جشنواره زمانی تحقق می يابد كه اتوبوس هايی از 
شركت واحد و همچنين خط يك متروی اصفهان طی اين چند 
روز بتوانند ك��ودكان و نوجوانان را به صورت رايگان بخصوص از 
بخش های محروم كالن ش��هر به خيابان نوس��تالژی چهارباغ كه 
قطب برگزاری آن تعيين ش��ده اس��ت انتق��ال دهند تا همچون 
س��نوات گذش��ته گروه و طيفی خاص مش��تريان هميشگی و 
رفقای گرمابه و گلستان آن نباشند! اصفهان همانگونه كه توانايی 
بااليی برای برگزاری اينگونه رويدادها بخصوص در بعد بين الملل 
دارد، دارای نيروه��ای باتجرب��ه ای در همه زمينه هاس��ت كه از 
ان��رژی جوانی نيز برخوردارند و با اش��راف و آش��نايی به محيط 
می توانند مس��ئوليت و اجرای كامل هر برنامه ای را كه به عهده 
آن ها گذاش��ته می شود بپذيرند كه نمونه مديريت های كالن آن 

تا به امروز در كابينه، قوه مقننه، قوه قضاييه و نهادهايی همچون 
ش��ورای نگهبان، مجلس خبرگان، ش��ورای تشخيص مصلحت 
نظام، دفاع مقدس و همين ماه های س��يل بی امان در 6 اس��تان 
كشور اس��ت كه به وفور در ديگر امور هم يافت می شود بنابراين 
اعزام دبيری برای برگزاری اين جشنواره هرچند كه فرقی ندارد 
يزدی يا اصفهانی باش��د درحالی كه س��ال ها ب��ه دليل اقامت در 
پايتخ��ت با روند تحوالت اين ديارها بيگانه اس��ت نمی تواند آن 
بازده الزم را با دوگانه انديش��ی به همراه بياورد. پاسخ های دبير 
جش��نواره سی و دوم به س��ؤاالت خبرنگار سينمای صبا گويای 
اين الفاظ است كه »مجموع حاضران در دوره های پيشين، تحت 
حمايت نظام آموزش انجمن سينمای جوان ايران قرارگرفته اند و 
رابطه مديريت سينمای كشور با برگزيدگان دوره های قبلی قطع 
نشده اس��ت كه برای ديدن نتيجه اين مس��ائل بايد صبر كرد« 
درحالی كه اگر انجام اين اتفاق ميمون در دامنه جش��نواره فيلم 
كودكان و نوجوانان طی س��ال های گذشته واقعيت داشته باشد 
امروز بااين همه چالش رنگارنگ در دامنه سينما روبرو نبوديم و 
با حضور رانت های موجود در انتخاب سناريو، بازيگر، فيلم برای 
نمايش، س��الن سينما، موزيك متن و الی ماشاءاهلل كه در بعضی 
موارد به مافيا تبديل ش��ده اند، مواجه نمی ش��ديم! درست است 
كه دبير جش��نواره در بنياد س��ينمايی فارابی استخوان تركانده 
و ميان راه اين مس��ئوليت را پذيرفته اس��ت اما اين سرنوشت و 
پيش��انی نويس كودكان و نوجوانان بوده تا از ابتدای فس��تيوال 
و س��ی ويك دوره گذشته آن ها سرگردان باشند و هر دبيری در 
آغاز س��خن از رويکردهای تازه بگويد ولی درنهايت كاسه همان 
كاس��ه و آش همان آش شله قلمکار قديمی باقی بماند! سينمای 
كودك و نوجوان نه نيازمند به رويکرد اس��ت و نه اتخاذ مواضع 
و بينش جديد بلکه خواهان آنس��ت تا بتوان��د افکار رؤيايی اين 
مقطع از س��نين را به ديگران القاء و تفهيم نمايد. بحث س��ينما 
كه يکی از راهکارهای گفتمان ميان ملت هاس��ت اين نيست كه 
فرهنگ ها تداخل پيدا كنند زيرا كشور ما هم اكنون اگرچه ازنظر 
اقتصادی با مشکالتی روبروست اما ازنظر فرهنگی و اجتماعی در 
صدر قرار دارد وهم می تواند صادركننده نمونه آن باشد؛ بنابراين 
بخش بين الملل اين جش��نواره باي��د تنها نقش صدور فرهنگ و 
آيين غنی ايرانی اسالمی را به خود بگيرد و اصراری برای تبادل 
در اين زمينه نداش��ته باش��د. قطار كردن الفاظ قبل از آغاز سی 
و دومين جش��نواره بين المللی فيلم كودكان و نوجوانان توسط 
مدي��ران آن در دامنه رس��انه های متنوع نوع��ی اظهار عقيده و 
نظر بزرگس��االنه برای سنينی است كه هنوز اسير مسائل مادی 
جامعه نش��ده اند و همچنان در رؤياهای معنوی خود می چرخند 
كه نيازمند مديريت بر متوازن كردن آن ها دارد نه سوق دادنشان 

به سوی ناكجاآبادهای خواهرخوانده های غربی!

حسنروانشید   جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان در انحصار الفاظ!
روزنامه نگار پيشکسوت

قربانیان بتن!


